
Pozdravljene učenke in učenci!

V nadaljevanju sledijo navodila za delo. Želim ti, da tudi v tem tednu obogatiš svoje znanje 

zgodovine, natančneje srednjega veka. 

Izziv: OGREVANJE MOŽGANČKOV
Prejšnjo uro si spoznal družbeni sistem, ki se je v Evropi „obdržal“ vse do srede 
19. stol. Spomni se 5 dejstev/značilnosti fevdalizma, ki si ti je uspelo 
zapomniti. 

Odgovori na vprašanja:
• KATERE DRŽAVE SO OBSTAJALE V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU?
• KATERI DRUŽBENI SISTEM SE JE RAZVIL V FRANKOVSKI DRŽAVI?

Izziv: Kako dobro poznam fevdalizem

Še enkrat si oglej kratek film na povezavi tukaj.

https://www.youtube.com/watch?v=Ym5n4MFEDkc


Oglej si shemo. Odgovori na vprašanja. 

• NA KATERE DRUŽBENE SLOJE SE JE DELILA SREDNJEVEŠKA 
DRUŽBA?

• KATERE SO BILE PRAVICE IN KATERE SO BILE DOLŽNOSTI 
POSAMEZNEGA SLOJA?

• KATERI SLOJ JE BIL NAJŠTEVILČNEJŠI?
• V ČEM SE JE BISTVENO RAZLIKOVAL POLOŽAJ KMETA OD 

POLOŽAJA PLEMIČA?



• Kako imenujemo družbeni sistem v srednjeveški Evropi?

• Kdo je bil lastnik vse zemlje v državi?

• Kako imenujemo zemljiško posest, ki so jo dobili plemiči v 

trajno last?

• Kako imenujemo zemljo, ki jo je uporabljal zemljiški gospod, 

a obdelovali so jo kmetje?

• Zapiši obveznosti kmeta do zemljiškega gospoda?

• Kako imenujemo posest, ki je bila na robu zemljiškega posestva, a uporabljali 

so jo kmetje in zemljiški gospodje?

• Kako se je imenovala zemlja, na kateri so živeli in jo obdelovali kmetje?

• Kako se je imenovala knjiga, kjer so bile zapisane obveznosti kmeta do 

fevdalca?

Oglej si sliko in odgovori na spodnja vprašanja. 
Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.

Skico si preriši v zvezek in na skici označi: PRIDVORNO POSEST, KMEČKO ALI RUSTIKALNO POSEST IN SRENJSKO 
ZEMLJO. K vsaki zemlji zapiši značilnosti tega dela posesti.



Izziv: Zmorem tudi to
Zapiši, kaj bi storil s svojim zemljiškim gospostvom, ki ti ga je kralj podelil v trajno last.
Svoje razmišljanje zapiši v SDZ/ str. 156, zavihek povzemi.

Do naslednjega „branja na daljavo“ vam želim veliko ustvarjalnosti in bodite radovedni.

učiteljica Urška


